
 ב"ע - זבחים -בקיצור 

 לבריאות והצלחת

 שמואל בן זכריה וקלרה אידל. מרים בת יהושע ומרתא

 פתחיה בן יאיר וחנה. חגית בת שמואל ומרים 

 וילדיהם דרור הלל ואשר יש'

 אפרים ואורליעודד בן שמואל ומרים. מעין בת 

 וילדיהם ידידיה רננה שירה אמונה

 רועי בן משה ושרה. תמר בת שמואל ומרים

 לרפואת חיים שמואל בן סימה

 לעילוי נשמת פרל בת רבקה ע"ה

 

 לעילוי נשמת 

 ע"ה בת יבלחט"א יעקב אליהו ושרה הורביץשולביץ אלישבע 

 

 לעילוי נשמת 

 ואביבה הורביץהבחור שמואל אלעזר ז"ל בן יבלחט"א נתן 

 מתי איסור בטל בהיתר

שנתערבו בהיתר, ]כגון חתיכת חלב רוב איסורים . א

כל האיסור בטל ברוב שנתערבה בחתיכות שומן[, 

שהוא, אפילו חתיכה אחת של חלב בשתי חתיכות 

ים  שומן, האיסור בטל ברוב, שנאמר "ַאֲחֵרי ַרבִּ

 ְלַהטֹּת".

, אינה בטילה בהם, אלא תרומה שנתערבה בחולין. ב

, אבל בפחות מזה כשיהיו כנגדה פי מאה מן החולין

אינה בטילה, שכן תרומת מעשר ]שדינה כתרומה[, 

היא אחד ממאה ]עשירית מעשר ראשון[ מכל התבואה, 

ּנּו", כלומר היא מקדשת ואוסרת  מֶּ ְקְדׁשֹו מִּ וקרויה "מִּ

תערב בה[, ומכאן, את כל התבואה, ]אם תחזור ות

שכשהתרומה היא אחד ממאה מכל התערובת, היא 

אוסרת את כל התערובת, ורק כשתהיה אחד מתוך 

 מאה ואחד חלקים, אינה אוסרת. 

שנתערבו בחולין, אינם ערלה וכלאי הכרם . ד-ג

כשיהיו כנגדם פי מאתים מן בטלים בהם, אלא 

, אבל בפחות מזה אינם בטלים, שכן החולין

ור מאיסור התרומה, שהתרומה איסורם חמ

אסורה לישראל באכילה ולא בהנאה, וערלה 

וכלאים אסורים באכילה ובהנאה, ומתוך שכפל 

את איסורם, כפל את היתרם בתערובת, ולכן 

אינם בטלים אלא כשיהיו אחד מתוך מאתים 

ואחד חלקים. ]ומתוך סוגית הגמרא משמע שכל 

 דבר שיש בו איסור הנאה דינו כן[.

אינם , ולכן דברים שהם חשובים מאד. יש ה

אפילו ההיתר , בטלים בתערובת של היתר כלל

 .מרובה על האיסור הרבה יותר ממאתים

( אגוזי א, )ששה דברים בלבדהם  –לדעת חכמים 

באדן.  ]מקום ששמו[( ורימוני בפרך. ) ]מקום ששמו[

]שלושת אלו, יתכן שיהיו סתומות.  ]יין[( וחביות ג)

ערלה, וגם יתכן שיהיו אסורים אסורים באיסור 

( קלחי התרדין. ) ]=קלח[( חילפי ד) באיסור כלאים[.

]שלושת אלו יתכן שיהיו ( דלעת יונית. ו. )כרוב

 אסורים רק באיסור כלאים[.

, והוא )ז( יש דבר נוסף –ולדעת רבי עקיבא 

 ככרות של בעל הבית. 

, יש עוד דברים נוספים –ולדעת רבי מאיר 

שכשהם אסורים, אינם בטלים בתערובת של 

]מין היתר כלל, ואחד מהם הוא חבילי תלתן, 

ונחלקו  תבלין חשוב מאד שאף טעם העץ שוה לפרי[.

 אמוראים, מה נכלל בדברים שמוסיף רבי מאיר.

, כלומר כו להימנותאת שדר, לדברי רבי יוחנן -

דברים שמתוך חשיבותם הכל מוכרים אותם 

בדקדוק, כפי מניינם, ואין המוכר מוסיף לקונה 

 אחד יתר על המניין.

, כלומר כל שדרכו להימנות, ולדברי ריש לקיש -

דברים שמתוך חשיבותם יש הרבה בני אדם 

המקפידים למוכרם בדקדוק כפי מניינם, אף 

פידים בכך, מכל שיש גם בני אדם שאינם מק

מקום מאחר שיש המקפידים בכך, חשובים הם, 

 .ואינם בטלים ברוב

 –דעת רבי יהושע [, בדף ע"ג]ולדעת רבי יהודה 

שיש דברים נוספים, שכשהם אסורים אינם 

כל בטלים בתערובת של היתר כלל, כי לדעתו, 

, כלומר אף דברים דבר שיש בו מניין אינו בטל

רים במניין, מאחר שרוב בני אדם אינם מוכ

שפעמים מוכרים אותם במניין, חשובים הם, 

אף בדבר שאיסורו ואינם בטלים, ודין זה הוא 

]=תאנים יבשות ]כליטרא של קציעות , מדברי חכמים

של תרומה דרבנן,  שקיצע אותם באיזמל הקרוי מקצוע[

שנתערבה בחולין, אף שאין רגילים למוכרה במנין, 

]=כלי עגול בעיגול  אלא דורסים הרבה ליטראות

שדורסים לתוכו קציעות ונדבקות זו בזו ונעשות עיגול כעין 

, ומוכרים את כל העיגול יחד, מאחר שפעמים גבינה[

מונים הליטראות לבד למוכרם במנין, אינה בטילה 

בדבר שהדין הזה הוא אף וכל שכן בחולין[, 

, שאינו בטל ברוב של היתר, שאיסורו מהתורה

  למוכרו במניין אלא לפעמים. אף שאין רגילים

כל המחלוקת הזו  –[ בדף ע"ג]ולדברי רב אשי 

בעלי חיים היא בדברים שאינם בעלי חיים, אבל 

והכל מודים שכשהם לדברי הכל, חשובים הם 

 .אינם בטלים בתערובת של היתר כלל, אסורים
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